
jak pečovat o přírodu a krajinu, o zemědělskou krajinu, vodu v krajině, zeleň a druhovou pestrost
- výsadby zeleně, tvorba a obnova mokřadů, kosení luk, prosvětlování lesostepí, podpora
doupných stromů, vyvěšování budek, ochrana migrujících obojživelníků, vysévání květnatých
biopásů i tvorba složitějšího projektu

jak zapojit veřejnost do řešení environmentálních výzev současnosti - komunikace s veřejností,
abyste pro tyto akce získali co nejvíce dobrovolníků

jak organizovat dobrovolnické akce a pracovat s dobrovolníky - malé základy organizování 

Hnutí Brontosaurus nabízí sérii seminářů, kde se dozvíte:

         a praktické tipy, jak s dobrovolníky pracovat 

ZMĚN SPOLEČNOST. 
S ODVAHOU

SEMINÁŘE DOBROVOLNICTVÍ PRO PŘÍRODU 
ZA ČASŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY

Pro koho?               
Pro aktivní občany, členy místních akčních skupin, a stávající i nové organizátory dobrovolnických akcí 
z Hnutí Brontosaurus i z jiných neziskovek a organizací pracujících s mládeží

Proč?
Nabízíme inspiraci a motivaci od expertů z praxe, odborný rozvoj, metodiky a příklady dobré praxe,          
 ale také mentorskou pomoc s organizací vlastní akce, rady a zpětnou vazbu

Jak?
Jednodenní vzdělávací akce od 9:30 do 16 hodin po celé ČR, u některých pak i krátká ukázka v terénu.   
 Lze přijet na jeden seminář, na více z nich nebo na všechny. Účast je zdarma, absolventi získají certifikát. 



sobota 19. 11. 2022, Brno, rektorát Masarykovy univerzity, MUNI POMÁHÁ
lektoři a lektorky: Bohuslav Binka a Magdalena Šipka

středa 23. 11. 2022, Popice u Znojma, muzeum, Rodný dům Charlese Sealsfielda
lektoři a lektorky: Martin Škorpík, Lenka Reiterová a Robert Stejskal

pondělí 28. 11. 2022, Břeclav, Městská knihovna Břeclav
lektoři a lektorky: Ilona Vybíralová a Martin Václavík

sobota 7. 1. 2023, Velká Bíteš, Městské Muzeum ve Velké Bíteši
lektoři a lektorky: Michael Hošek, Jiří Procházka, Mojmír Vlašín a Ivo Hertl

pondělí 16. 1. 2023, Praha, Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr
lektoři a lektorky: Dalimil Toman

sobota 21. 1. 2023, Velké Meziříčí, ekocentrum, Chaloupky - Ostrůvek
lektoři a lektorky: Jan Ouhlehla

pondělí 30. 1. 2023, Horka nad Moravou, Sluňákov - centrum ekologických aktivit 

lektoři a lektorky: Tomáš Havlíček

Zapojení veřejnosti do řešení environmentálních výzev současnosti

Druhová pestrost rostlin v přírodě a aktivní péče o ně a jejich prostředí 

Zemědělská krajina a podpora pestré přírody v ní

Druhová pestrost živočichů v přírodě a jejich aktivní podpora

Organizování dobrovolnických akcí v péči o přírodu

Zeleň v krajině, její ochrana, výsadby a péče o ně

Voda v krajině a podpora dalších přírodních funkcí krajiny

         města Olomouce

Více informací
a přihlášky:  

brontosaurus.cz

SEMINÁŘE DOBROVOLNICTVÍ PRO PŘÍRODU 
ZA ČASŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY

ZMĚN SPOLEČNOST. 
S ODVAHOU

https://brontosaurus.cz/kurzy-a-prednasky/detail/14636/
https://brontosaurus.cz/kurzy-a-prednasky/detail/14636/
https://brontosaurus.cz/kurzy-a-prednasky/detail/14637/
https://brontosaurus.cz/kurzy-a-prednasky/detail/14637/
https://brontosaurus.cz/kurzy-a-prednasky/detail/14638/
https://brontosaurus.cz/kurzy-a-prednasky/detail/14639/
https://brontosaurus.cz/kurzy-a-prednasky/detail/14639/
https://brontosaurus.cz/kurzy-a-prednasky/detail/14640/
https://brontosaurus.cz/kurzy-a-prednasky/detail/14641/
https://brontosaurus.cz/kurzy-a-prednasky/detail/14642/
https://brontosaurus.cz/novinky/vzdelavaci-seminare-dobrovolnictvi-pro-prirodu-za-casu-klimaticke-zmeny-%f0%9f%8c%8d/

